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Q] aplaudit actor

Q.om. a prova 3*apreci per l'esmer ah

que va posar sn escena aquesía

sencilla pro3ucció, me plau que

vagi son nom en aquesía plana;

preganíli el fer esíensiu aquest

íesíimoni 3e agraliimení a la se-

nçoreía íllibre, sençoras Planas

ç ÍIQasriera -ç als sen-gors "Oàz'

quez, dasals ? C.luellas per el

carinç ah que van íractar aquesía

comedieía.

Sop adrpirador y arpiclj,

C autor.



REPARTIMENT DEL m DEL E5TREN0

PERSONATJES ACTORS

Soletat Srta. Mercès Llibre.

Paulina Sra. Carme Planas.

La Padrina . » Soletat Masriera.

D. Deogracias Sr. Pere Cabré.

L•liiis ^> Ferran Vàzquez.

Teodoro » Enrich Casals.

Mateu » Nicolau Lluellas.

Director: D. Pere Cabré

La escena en una finca rústica

Època actual

Punt de vista: el del actor

Aquesta comèdia es pi'opietat del Autor y
ningú, sense'l seu permís, podrà repre-
sentaria, ni m.Dlt menys traduhirla ni
reimprimirla.

Ab la Societat d'Autors Espanyols dehuen
entendrers los que vulguin representaria,

("umplintse lo que disposa la vigent lley de
propietat literària, queda registrada aques-

ta comèdia
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aexE üNieH

Baixos d'una finca rústica. Porta al tons ah
vistas al camp. Entrada à las habitacions
interiors à la part esquerra, y à las del
primer pis à la dreta. Mobiliari rústich
però lucsós. Es al matí.

ESCENA PRIMERA
MATEU, aviat PAULINA

{Mateu espolsa els mobles desprès de deixar perió-
dichs sobfuna taula.)

Matku Decididament, en aquesta casa no s'esmorsa avuy.
Comensa à passar d'hora, y... ires! Això qu'era
una de las cosas en ques'ecsixía mes puntualitat.

Alguna cosa de trascendencia passa als senyo-
rets. iOh, y no portan pressa! En fi, per lo que síga
no estich dejú.

Paül. (Surtint.) ^Ets aquí, Mateu?
Mateu Sí, com hi acabat de preparar la taula...

Paul. ^D'ordre del senyoret?
Mateu No senyoreta; ho feya seguint la costum...
Paul. (Ya es estrany qu'ell no's dongui pressa.)
Mateu <iQue"ls passa alguna cosa senyoreta?
Paul. ik nosaltres?... iQué vols que'ns passi?
Mateu Com ja es hora desmorsar y noM demanan...
Paul. Encara no tenim gana. Ya't cridaré, jves! (Mateu

se'n va ) iQué lal? Fins el criat se'n adonat y ell

no... Potser m'ha llegit la carta... No; la duch à
sobre y no ha pogut. (Treu una carta.) Es d'una
parenta nostra. (Llegint la carta.) «No digas ab-
solutamente à nadiè que venga à verte. Huyo
de mi marido. Mahana estaré en vuestra casa
à hora de almorzar. Ya hablaremos. Tuya, So-
ledad. > iQue no'n diga res à ningú. Lo qu'es
jo ni ho he dit al meu senyor. Però... lEUa casa-



Mateu
Paul.
Mateu
Paul.
Mateu

Paul.
Mateu

Paul.

Mateu

da! Ab aquesta primer he sapigut la mort que ta

malaltia.

(Tornant a surtir.) iSenj^oreta!

iQué hi ha Mateu?
He vist vern' al senyoret acompanyat...
<:D una senyora?
No es pas aixis; si anés ab una dona ja no li diria.

La consigna primer que tot.

jAh! íEs dir que no m'ho dirías?

(Ya hi Ficat la pata.) Vè ab un altre senyor y

semblan molt amichs. D'aquí'ls pot veure.
(Del fons.)

Es un jove à qui no conech. Millor que m'hagis
avisat. Se m'haurían presentat de repent, y no es-

tich molt presentable, Reblos, y si preguntan per

mi, que aviat surto. (Sé'n va.)

Serà servida senyoreta. Are arriva la causa d'es-

morsar tart. Uns quants días de més feyna. Jo,

quan venen forasters, ja tremolo. Respallar al

dimo, pase, ala fi'm paga; però als forasters mas-
cles! .. Ja son aquí.

ESCENA II

lluís. TEODORO y MATEU

Teod.
Lluís
Teod.
Mateu
Teod.
Mateu
Lluís
Teod.
Mateu
Teod.
Mateu
Lluís

Teod.
Lluís
Teod.

Lluís
Teod.
Lluís

Teod.

iJa hem arrivat, gracias à Deu!
Sí, noy, que'l sol vada las pedras.

Avisa à la senyora.

Ja ho he fet.

jCóm! iL'has avisada avans d'arrivar nosaltres?

Sí, senyoret.
Això es el colme de la diligència.

Ab prou feyna tartana. ^Y qué t'ha dit la senyora?
Que's molestessin, que aviat surtía.

Donchs comensa à surtir tú, entretant.

Està molt be. {Sénva.)
jAy! jGracias à Deu, que estich sol ab tú, el meu
millor amich!

iMès que amich, germà!
jOh, sí! jYa pots dirho! (S'assentan.)
Y creu que ab el temps que erats à Amèrica, ja

t'anyorava.

'T felicito, home! <i.Saps que això es un paradís.

jMoIt agradable... (als primers días!)

jAquí, junt ab la teva costelleta!... jAh, quan en-

vejo la teva felicitat! jAb quin gust hem trovaría

en el teu puesto! (Acció d'alsarse.)

No't moguis, séu. En fi, parlem de tú; m'has dit

qu'esperavas el ser aquí per contarme tas penas!
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Lluís

Teou.
Lluís
Teod.
Lluis
Teod.

Lluís
Tkod.
Lluís

TK(J1).

Lluís

Teod.

Lluís

Teod.
Lluís
Teod.
Lluís
Teod.
Lluís

Teod.
Lluís

Teod.
Lluís

Teod.
Lluís

jLa meva desgracia, diràs millor! iFujo de la

dona!
Y vens aquí à buscar la soletat.

{.Alarmat.) jNo! ;La Soletat, no!

jY are!

Es que la Soletat es la meva dona.
jAh! i'T vas casar ab aquella parenta nostra ab
qui vas ballar aquell dia?
^Es deya Soletat aquella senyoreta tan simpàtica?
iCoiti! iNo sabías el seu nom?
Si ni vaig tenir temps de preguntarli, ni de dirli 'I

meu... Com a la festa en que jo pensava decla-
rarmhi no va tornar à aquella reunió, no l'he vista

més. jAixó es el comensament de ma desgracia!
^Y dius que's deya Soletat? iAh! Casada ab mi
no haguera sigut la soletat... iHauría sigut lames
dolsa companyia, quan are estich condemnat à la

soletat més horrorosa!... jUna Soletat de xeixanta
anys y la torna! ^Comprens are perque'n fujo?
jSi qu'ho comprench! Lo que no mesplico es que
tú, un jove tan corrent...

Ni jo m'ho explico tampoch, y ab prou feyna'm
veig ab cor per esplicartho.

Digas, home, digas; y si 't falta '1 consell del

amich...

jPolvos de matar vellas es lo que'm falta! ^Tu be
hauràs vist <La Mascota»?
Unas deu vegadas.
iCreus que sigui vritat que hi hagin getators?
jFuig! Alió es una suposició per l'argument.
Donchs es la pura realitat.

jCasi m'espantas!
La meva desgracia la dech à un getator, à un
home que mentres visca'm farà desgraciat.
Això son manías.

iQué han de ser! Avans de conéixel jo era l'home
mes afortunat; jugant, guanyaba, y las donas
se'm disputavan que era un gust... Are ell em
guanya sempre, y dona que jo vulga, ja pots dir

que es seva al sent demà.
Deu tenir mes lavia que tu...

jCà! Si es lletx y vell... Lo que tè mès quartos

y, à mès, jes el meu getator! O sinó, prova: en
una atministraciò de loterías vaig veure un nú-
mero que'm va fadonar; entro per comprarlo,
y al ser à dintre'm trobo ab aquest home que ja

l'havia demanat... jVa endúrsen la Primera!
jYa es desgracia!
Ab tot, jo anava campant, pensant ab lo que'm
tocaria al punt que'I meu tio tingues à bè aclucà
'Is ulls, quan un dia'l trovo parlant ab el meu
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Teod.
Lluís

Teod.

Lluís

Teod.

Lluís

Teod.
Lluís

Teod.
Lluís

Teod.
Lluís

Teod.

getator... Aquell dia mateix el testament mudat.
El tic en persona va anunciarmho.
(Diantre!

^Ab això, no haurías intentat tréurel del mitx?
Vaig desafiarlo; pero'ls meus insults els sentia
com si sentís ploure. Fins vaig posar en pràctica
una burla sangrent; vaig fotografiarlo y publicà'l
retrato en un diari que jo feya ab l'epígrafe se-
güent: «El hombre mas feo del mundo.» Mira,
aqui'n porto un, tè, jo te'l dono. (Li dona un
periodieh.)
jSi que es lletx! (Deixa'l periodich sobre la
taula.)
^Creus que ab això ell va enviarme'ls padrins?
jCà! Va escriurem celebrant l'ocurrència.
Ya es à lo que's pot arrivar. En fi, no depas que'I

tèu tio. .

;Ah, sí! El tío va morir repentinament y al obrir
las sevas últimas disposicions, isaps quina clàu-
sula vam trovarhi? Que'ns fepa hereus à mi y à

una neboda llunyana seva, ab la condició precisa
de casanse, perdent els drets à la herència aquell
que no's conformés ab el casament. Això và con-
trariarme; no obstant, vaig solicitar el retrato de
la que'm destinava'l tio, el vaig obtenir... y jay!

và ser una de las vegadas que recordo haver
caygut en basca.

iJa veig el conflicte!

Es clar; jo no tenia res, fora las esperansas de la

mort del tío. iQué havia de fer? Al cap de tres
mesos ja tenia dona per poders.
^Y potser no l'has vista encare realment?
No, ni ganas; per això, al arrivar à Espanya pene-
dit, fujo y vaig d'incògnit perquè ella no'm trovi

y no's recordi de mi fins à l'hora deia mort...
jAmen!
Viure aquí algun temps esperant ocasió de passà
al Estranger. jAh! No m'anomenis per Lluis Ca-
rreras; are'm dich Alfredo Bosch. No vuy que'I

nom li servís de rastre...

Entesos. jAh! La meva senyora.

ESCENA 111

Dits y PAULINA

Paul. ^Vostès aquí?
Teod. Es la meva Paulina, ma idolatrada esposa.
Paul. Servidora.
Teod. El meu amich Car... caríssim Alfredo Bosch.
Lluís jSenyora!...
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Lluís

Paul.
Teod.

Paul.
Lluís

Paul.

Teod.

Pa-Il.

Lluís
Teod.
Paul.
Teod.

Lluís

Tinch molt gust...

jOh! El gust es meu... (Es dir, el gust va ser

d'aquest.)

No fassin cumpliments.
Res de cumpliments; l'amich Bosch ve à passar
alguns días ab nosaltres. La cuynera qu'activi

l'esmorsar.

(La Soletat no vè... Es un compromís.)
No vagi depressa, senyora; no hi surtit de casa
dejú...

Li prego que's molesti algiíns moments. Ense-
nyeu, entre tant, las inmediacions; vagin à beure
aygua à la font de...

No estem per ayguas; ja beurem absenta ó ver-

mut.
O ensenyeu el colomar.
^També coloms? jLa meva afició!

Com te sembli, donchs.
Entretant la cuynera...

Això mateix. ^Vens, Lluis? iAy! Vup dir, Al-

fredo.

Com tu vulguis, anem, (Ves que no t'escapi...)

(Se'n van à dalt.)

ESCENA IV

PAULINA y SOLETAT

Paul. jY la Soletat sens'arrivar! Per forsa li ha d'haver
escapat el tren, y l'altre no passa fins vora mitx
dia. Si d'are à un quart no es aquí, l'esmorsar à

taula. Ya havia donat l'ordre.

Sol. (Surtint fatigada v com si la perseguissen.)
;Ay Paulina! jCracias à Deu quf^'t veig!

Paul. Soletat! Però que't passa que vens aixís?

Sol. Ay! Déixam seure y reposar ; vinch amarada.
{S'assentan.)

Paul. íQue no has vingut en la tartrana?

Sol. No, de l'estaciò aquí he vingut à peu, fugint.

Paul. ^Fugint? [Cóm! <i,De qui?
Sol. ^De qui vols que fos? Del meu marit qu'anava en

la tartana.

Paul. ;Pero tú casada! jSembla un somni!
Sol. No vaig dirten res, perquè ni jo pensava casar-

me... Si fins encare dubto de que jo siga la muller
d'aqueix home.

Paul. Però icom va ser?
Sol. jAy! Ja t'ho diré quan estigui mes sosegada... Ab

el susto, 'm sembla veure al meu marit per tot

arreu.

Paul. Perqué't casavas si havías de fé això?
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Sof;.

Paul.
Sol.

Paul.
Sol.

Paul.
Sol.

Paul.
Sol.

Paul.
Sol.
Paul.

Sol.

Paul.
Sol.

Paul.
Sol.

Paul.
Sol.

Paul.
Sol.

Per assegurà un passament à la meva padrina,
aquella germana del pare, (Dèu l'hagi perdonat).
La pobre també va ser molt desgraciada ab el

sèu marit... (Pillo! Ves, va deixaria al sent demà
de casats.

Sí, ja ho sabia.

Y com la padrina m havia fet de mare, per ella

vaig aceptar el sacrifici.

c,Per qué't queixas llavors?
Perquè no'm creya que'í sacrifici fos tant gran...

Jo ja contava que ell seria lletx ó vell, però no
las dugas cosas à l'hora.

jVols dir!

{Trayení una tarjeta-relrato.) Te, mira 1 seu re-

trato. El porto perque'l coneguis per si te l'osa-

día d'arrivar fins aquí y puguis prevenirme.
;Sí que es lletx! {Li torna el retrato.)

Si fins el va publicà un periódich dihent que era

\<el hombre mas feo del mundo.>^

Donchs ni han d'altres que'n son mes.
^Vols dir Paulina?
Però si tant et desagradava, <:per qué en el peu
del altar no li vas dar un no ben sech?
Perquè, al casarnos ell era à l'Habana y jo en

aquí. Em vaig casar per poders.
Però ja havias vist el sèu retrato.

Es que la desilusiò data de quan vaig véurel al

desembarcar... Fins va dirse que arrivava en un

barco y va venir en un altre, y ja en la llanxa, en-

care feya bromas y posturas à dos amigas de
viatje.

jDevant tèu!

Sí, si be que allavors ell no podia coneixem. Jo
havia vist el seu retrato; però ell el mèu no. Això
va ser un ardit que't diré mes tart. De segú, que
ell se creya que jo era tan vella com ell.

Donchs si no't coneixia, no't calia corre.

Es que are es posible que sàpigues qui soch, y
m'ha provat seguintme.
Lo estrany es que vinguesses sola.

Anava ab una família que va à Tarragona y m'ha
deixat à l'estaciò en hont devia esperarme la pa-

drina que baixaria de Torredembarra; però li deu
haver escapat el tren...
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ESCENA V

Ditasy MATEU; desprès LLLUS y TEOOORO

Mateu. El senpors estan servits.

Paul. Donchs desprès parlarem; entretant anem à es-

morsar. jAh! Hi ha un foraster; un juve molt
simpàtich. Espera. ;Tedoro! Passin el favor de
baixar.

Sol. Sobretot qu'aquest foraster...

Paul.. Descuida: es un amich de'n Teodoro.
Teod. {Surtint ab Lliiis.) Ja tenim el piano apunt?
Lluís (Ah, jella!) (Al veure a Soletat.)
Sol. {\E\\\)(Al fixarse en Lluís.)
Teod. jAh! La Soletat! (/// encaixa.) (iVaja! Alió de

que Deu els cria y ells se trovan.)
Paul. Sembla que hagin quedat parats... íQue's conei-

xían?
Lluls No; es dir, sí. Ab la senyoreta vaig tení'l gust de

ballar en una reunió.

Sol. jEs vritat! Are'm sembla reconeixel.
Path.. Sent coneguts fora etiqueta. La taula es parada;

vostè dongui'l bras à aquesta senyoreta y al men-
jador.

Teod. (Vejam si aquesta fa una pasterada...)
Paul. Nosaltres senyalarem el camí. <: Vols Teodoro?

(Danili'l bras.)
Lluís (Ap. d Soletat ) \kh senyoreta! <;Per qué no va

tornar à aquella reunió?
Sol. {Ap. d Lluís.) Perquè m'havían dit moltas cosas

de vostè:

Lluís Calumnias, tot calumnias.
Sol. Bè; are disimuli.

Paul. iQue no venen?
Sol. Sí, ja venim. {Se n van.)

ESCENA VI

MATEU, aviat DOM DEOGRACIAS y al fi PAULINA

Mateu iNo es malota aquesta senyoreta! ;Oh!... Al darse
'1 bras ab aquell senyor no sè que's deyan... A
ml no me la pegan... Aquestas visitas no son ca-
suals... jBó! íQuè vol aquest?

Deíxi. {Desde'l fons.) (Per forsa s'ha ficat aquí. Posaré
en pràctica'l meu plan d'atach.)

Mateu íQuè se li ofereix?
DEoa. ^Estaria visible 1 seu principal?
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M^TEu ^L'arno? Si; però te una ocupació molt personal.

l£stà esmorsant.
Deoo, (Es vritat que no pot ser mes personal.) <:Sab si

estarà ocupat molt temps?
Mateu No puch airli; te forasters.

Dbog. iJa! (La meva perseguida.)
Mateu Però si'm digués la seva gràcia...

Deog. Deu.
Mateu íDeu qué?
Deog. Deu gracias, home que es el meu nom: però

no cal que m'anomeni, no'm coneix. Avisil que hi

ha un senyor que vol comprar aqueixos terrenos
que hi llegit que'n donan rahó en aquí.

Mateu Molestis un moment; vai^ avisarlo. Entretinguis,

si vol, ab aquestos periódichs. iServidor! (Se
'n va.)

Deoíi. jUn criat molt atent! Enteremse entretant de la

política. (Va à mirar els periódichs de la tau-
la.) La Esquella, El Cucut... jCalla! Aquest es
el de l'Habana... ;Diantre! jFins aquí arriva la

meva fama! *E1 hombre mas feo del mundo.» jUn
servidor! jEn aixó's veu la meva bona estrella!

;Eí poder mascotal de la meva mascota!... Es dir

mascot, perquè es mascle. iQué hauria sigut jo

sens ell? jRes! Per ell guanyo si jugo; per ell,

no mes entrant en una atministraciò en hont jo hi

comprava un billet, vaig treure la primera. jForsa
mascotal de seixanta caballs! Creya haberlo dei-

xat à l'Isla de Cuba, quan avuy en el tren l'he vist

que buscava lloch en hon encabirse. Sinó que'i

tren ha arrencat, prou vaig en el séu vagó; però
m'he dit: veig que ell no'm deixa, y avuy serà un
dia de sort... ;Efectivament! Vinch d'América
buscant la meva dona que suposo serà tan vella y
Ilextacomjo mateix, y de qui conto'm donarà
rahó un parent que viu per aquestas inmediacíóns,
quant després de deixà'l tren y ser en la tartana,

se'm presenta per segon cop la dona més hermosa
de que tlnch memòria. Ja l'havia vista quant vaig
desembarcar, y casi va desmayarse... jL'havía

fletxat! Are no m.ès li ha calgut presentàrsem y
tornà endarrera; això ha sigut dirme:— jsegueix-
me, home, segueixme! -Y jo l'he seguida. No, ja

m'ha fet pendre una bona solepada. No sabia en
aquí com presentarme, quan l'anunci de aqueixos
terrenos m'ha dat la manera. jOh! jY'ls compro!...

iVaya si'ls compro! He vist el meu mascot y pu-
jaran... Qui sab si ab el temps aqui hi arrivaràun
tranvía, ò bé hi faran una plassa de toros.

Paul. {Surtint com si busqués alguna cosa.) jAh!

(Dispensi! ^Esperava à'n Teodoro? jSegui!
Dro(i. jServidor, senyora! (Un altre bon tipo.)
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Paiu.. ;Dispensi! He suttit per buscar... No, no m'ho

hauré deixat aquí...

Dbog. Dirà à aquest senyor que no vagi depressa.

Pax^l. Aviat surtirà. (La Soletat no s'errava; aquest es

el seu home.) (Se'n va després de saludar.)
Drog. Un altre colomet que no estaria mal en el meu co-

lomar, jDesprès diran que no hi han mascotas!...

El diable que pensi en la dona veyent aquestos
pamets... jBah, bah! Esperemse llegint la Es-
quella.

ESCENA VII

DEOCÍRACIAS y TEODURO

Tkoi). (iQué es això que'm diu la Paulina? jAquest el

marit de la Soletat!... Ve à bona ocasió, tant mes.
quant en Lluis y ella no m'agradan.. Tinch por
que d'ells no'n resultes un honor per la familia...

Jo no deixo escapar aqueix home.) ( Tus perquè
Deogracias se'n adongui d'ell.)

Dko»;. jAh! <:Es vostè l'amo de casa? Dispensi... Estax'a

llegint...

Tbod. Vostè es molt duenyo; segui v digui en que puch
servirlo.

Deo(í. (íEs molt amable!) Un servidò ha vingut per veu-
re si'ns entenem ab aqueixos terrenos.

Tkoi). ;Ya! ^Ab aqueixos terrenos? Desitxaría que si-

gues franch y anés al gra.

Df:()(;. (Que no hagi olorat alguna cosa y"m resulti'l

marit...)

Tkoi». ^Què'm contesta?
Drog. Yo, francament, ab lo que'm diu no puch compen-

dre...

rKoi». Li diré lo mes breu possible.
Deog, (Jo ja m'escamo.)
Teod. Vostè ha vingut aquí, seguint à una senyora.
Deog. (Are es quan rebo.) Jo, ja veurà...
Teod. Dech dirli que sé qui es.

Deo(!. (è.De quém deurà coneixe? jAh! P'el diari...)

Teod. Comprench la situació, vostè's trova ab el dupte
de SI es... ó no es... Donchs, sí, senyor jes!

Dkog. jAh! Es dir que ies!

Teod. ;Vaja si es!

Dbo(x. (;Qué es lo que deurà ser. Verge Santíssima.)
Teod. No Fassi'l tonto, ni vulga dissimular. Comprench

que per la diferencia d'edat, vostè's crega qu'ella

no puga estimarlo; però jo n'hi responch.
Deo(í. (Aquest me la clavarà à traiciò.)

Teod. Jo faré que ella'l correspongui.
•Deog. ;0h, quanta amabilitat!
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pi, la creya casi tan vella com vostè.

Deog. ^La seva senyora? (Això ja passa d'amabilitat...

Potser encara'm convidarà à beure.)

Teod. Però ja ha vist que no es aixís. Ella encare es

jove..

Deog. jOh si! Molt jove y molt simpàtica... y'l felicito,

home, el felicito.

Teod. jEy! Entenemse; ^de qui's pensa que li parlo?
Deog. lÚe qui m'ha de parlar? De la seva senyora.
Teod. jCom s'enten! Jo li parlo de la de vostè.

Deog. iDe la meva? Peró's pot saber qui es la meva se-

nyora?
Teod. ^La que vostè perseguia?
Deog. La que per .. jBah, bah! Veig qu'està de broma

y m retiro.

Teod. Ya veurà, no'ns precipitem. <i,La seva senyora's

diu Soletat Pinós?
Deog. Sí, senyor; però està cert de que no me l'han

cambiada?
Teod. jY are!

Dbog. No's pensi que'm sabés greu, ni que tingués res

que dirhi; molt al contrari. jOh! Si fins li reco-

nech l'aire de familia... Però vol dir que encare
es jove?

Teod. <:No s'ha ficsat en el seu cabell sedós?...

Deog. Pot ser postís.

Teod. ^Ni en sas dents de marfil?

Deog. També postissas.

Teod. Els llavis de carmí...

Deog. Del que venen els adroguers.
Teod. En fi, vostè dupta...

Deog. Y qu'haig de duptar, home, qu'haig de duptar...

Si sigues al revés duptaría. Deuria pendre allò

de'n Bronw Sequard, que feya tornar jove... Y, à

més, aquesta metamorfosis pot ser p'el poder
d'una mascota, perque'n tinch una.

Teod. A la forsa ha de ser aixís; ja ha tingut sort.

Deog. Fer tornar, à una vella, jove, es el nos plus ultra

del poder mascotal. <iY'l genit també l'hacambiat?

Si no es aixís, no hem fet res.

Feod, Lo qu'ha de fer, es segui'ls meus consells.

Deog. Es clar que si, home, pot contar.

Teod. Ab la caminada qu ha fet no resulta gayre pre-

sentable. Poso à la seva disposició el meu gani-
bete particular.

Deog. Y vol dir que'm perdonarà la malifeta que vaig

jugarli.

Teod. Si vostè no n'hi ha fet cap de malifeta.

Deog. (;Oh influencia cfuna mascota!) Per hont se passa

per...
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Teoii. Per aquí, la primera porta que trovi.

De()(;. Gracias! (íAj' Soletat! iSoletat!) (Se'n va.)
Troi>. Ya ho depa qu'acabaría per peteneras.

ESCENA VIII

riiODORO y LLUÍS

Teod

Lluís
Teod.
Lluís

Teod.
Lluls

Teod.
Lluís
Teod.
Lluís

Teod.
Lluís

Teod.
Lluls
Teod.
Lluís
Teod.
Lluís

Teod.
Lluls

Teod.
Lluís
Teod.
Lluís
Teod.
Lluís
Teod.
Lluís

Are treurém à 'n Lluís ab els bons inodos posi-
bles, y tot s'arregla. jEll! Sembla que l'haguès
cridat.

<: Ahont es, ahont es aquest home?
jY are!

Hs el meu getator v ja hi he tingut prous contem-
placions.

Home, calmat; estàs en un error.

jSi no es posible! La teva senyora ha dit: Hi ha
«el hombre mas feo del mundo,» y la Soletat ha
preguntat: ^El del diari? Y ta esposa ha dit

que si...

Y jo dich que no!

iTeodoro!
jNo hi ha Teodoro que valgui!

Tu no voldràs que jo siga mes desgraciat; matar
à un getator no està penat en el códich.
I ;Potser si que'n siga de getator!)
Y no puch duptar de que hagi estat aquí; m'ho
prova l'úllima desventura que esperimento... Si,

la dona qu'estimava, perquè jo adoro à ia Sole-
tat, hem resulta casada. Vejas si vols mes geta-
tura que la d'aquest home.
En fi, sossègat...

No; digam ahont es, que'l vuy matar.
Aquí no vuy rahons.
jAh Teodoro! [Tu no ets amich!

iJo? (iCom podria apartarlo?)
Si'u fosses, tu'm dirías jaquí'l tens! jFesne pilotal
Però tu l'amagas.
No, 5> en prova, et diré la manera de trovarlo.
íTu! Dispensam amich meu! jAmich Ueal!... Per-
met que t'abrasi.

Deixat d'espansions; corre si vols trovarlo.
iAh! Digam ahont es; ^cap ahont ha anat?
(Una miqueta lluny). A Tarragona.
ik Tarragona? ^Peró encare'l trovaré pel camí?
Si cuitas el trovaràs à l'estaciò ó en la tartana.
jEs vritat! Abrassa de part meva à la Soletat.

iEh?
O bé à la teva dona senyora... No'n fasis cas del
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que dich; però jo tinch ganas d'abrassar algú... p
d'ofegarlo. Adéu, no m'entretingas.

Teod. Endúten un parasol; no agafis una soIe5'ada.

Li.uis <iUn parasol? jUn para-rayos ben punyagut per
traspasarlo! {Sé'n va.)

ESCENA IX

TEODOR O, aviat SOLETAT y PAULINA

Teod. Al menos li he dat corda per quinse días. La tar-

tana ja serà à fora y'l tren qui sap ahont. Are
arreglem aquest matrimoni desavingut.

Sol. (Siirtint ah Paulina.) ^Ahont son TAlfredo y
aquell senyor?

Teod. L'Alfredo en aquest moment torna à l'estaciò per
anar à Tarragona. Un asunto urgent...

Sol. iAh no! [M'enganyeu! L'Alfredo y aquell senyor
son à matarse.

Teod. iPuig, dona!
Paul. Sossegat; <i,nü sents que'n Teodoro?...
Sol. íEU m'enganya! iAh! No comprendre'l perquè

d'alsarse de repent de taula... jo'm creya que un
descuit... Però no per anarsen sense despedirse.

Teod. Però sí...

Sol. jAh! Ell corre algun perill.

Teod. (El de rustirse pel camí.)
Paul. No, dona.
Teod. (Arreglemho.) Ya veuràs, t'ho diré tot. En aquest

moment l'Alfredo fuig del teu marit, perquè
aquest qu'ha vingut ha dit que l'era; si'l trova
que'l trovarà, '1 mata. jEs una fiera!

Sol. jAh! Hem d'evitarho.

Teod. No més hi ha un medi, y consisteix en tú.

Sol. Digas, cuita!

Teod. Que fassis lo que jo't diga.

Sol. T'ho prometo.
Teod. En primer Uoch, que vagis ab el teu marit.

Sol. ;Ah no! jAixó may! Lletx y vell y, à mes, juna

fiera!

Teod. Si, però es una fiera domesticada y'n faràs lo

que'n vulgas.
Sol. jNo, no vuy!
Paul. jPensathi bé!

Teod. Donchs no daria cinch cèntims per la vida de
l'Alfredo. <i,Vols que cridi al teu marit, y entre jo

y tu ho arreglem?
Sol. jNo!
Teod. Al menos escóltal, que potsè't convensi
Sol. jNo'm convencerà!
Paul. Potser sí, dona, que't deixaràs convencé.
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Sol. jHe dit que no!

Teod. Donchs serà que sí. En aquest moment ets la

meva presonera j?'lteu marit baixa... ^Sents?
Sol. Em feu una mala partida.

Teod. Paulina retirems, que entre marit y muller hi so-
bra tercer.

Sol iAh no! jPrimer, fujo!

Teod. No pot ser; has fet tart.

ESCENA X

Dits y DON DEOGRACIAS

Teod. Aquí tè la seva senyora que l'esperava.

Deog. jGracias! May oblidaré la seva amabilitat.

Teod. Paulina... (Acció de què'l segueixi.)
Paul. Animo dona. (A Soletat.)

(Paulina y Teodoro se'n van.)
Deog. {Agafant per la ma à Soletat y portantla cap

al sofà.) iVaja, vaja! (Està tota tremulosa.) Séu
aquí; jo al teu costat.

SoL. jNo, no s'acosti!

Dbog. <: Vols dir que fa calor? Ja t faré aire ab el som-
brero.

SoL. jApartis!

Dbog. Sí, ja ho veig, tü estàs resentida d'alló, colometa
meva... Alió va ser una calaverada... jQué vols
ferhi! Una morena que se'm va posar entrevessada
aquí... {Al cor.)

Sol. Es que no era una; eran dugas.
Deog. jY are! ^Vols que jo hagués fugit ab dugas do-

nas? Ab una ja vaig tenir prou feyna.
Sol. Havia de pensar que era casat.

Deog. Be, no m guardis rancúnia, rateta del cor...

Sol. iDeixim! iVàgisen!
Deog. jColom mensatxer de la meva ditxa!... iBlanca

paloma envellutada! Colometa torcdz.
S(jL. jNo'm digui cap mes paraula!
Deog. (Y ja hi he agotat el repertori colombófil.) Per-

dónam- estrelleta del Nort! jSol d'Orient! Astre
Venus, (Estrella vespertina!... (Tampoch, y casi

acabo'l repertori astronómich.) jCrepúscul de la

tarde! Deixa que postrat als teus peus besi
aquesta ma. (S'agenolla, li besa la ma, y ab la
mateixa ella li dona una bofetada.

)

Sol. jTingui, per atrevit!

Deog. (jQuin modo de tornarme'l petó.

I

Sol.
i
Are, l'aborreixo. (Sé'n va ràpidament.)
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ESCENA XI

DON DEOGRACIAS y LLUÍS

Deo(4. ;No, no ha sigut mala bofetada! Es coneix qu'en-

care m'hi falta una empenta de la meva mascota.
jSi sabés com invocaria!...

Lluís (Siirf aixugantse la suor.) No hi ha mes, m'han
enganyat com un xino. Aqueix home no havia

surtit d'aquí.

Deog. jCalla! ;Es ell! Invocantlo y... jzàs! jLa meva
mascota!

Lluís íEI meu getator!

Deoct. jGracias jove! Aquí tè un home agrahit...

Lluís Aquí lo que hi ha es un home qu'aviat deixarà

de serho. iTinch set de la seva sang!

Deog. (Las mascotas beuhen sang y jo no ho sabia.)

Lluís Senyor meu els dos no hi cabem en aquest mon.
Deog. El farem aixamplar, home; això ray.

Lluís íNo vingui ab bromas! La Terra no pot sostenin-

se als dos al hora.

Deog. Que 1 apuntalin; això es cosa del Ajuntament.

Lluís Torna ab las bromas y no li han de valdré.

Deog. ^Pero qui l'entèn à vostè? Me fa l'home mes dit-

xòs, y després em ve ab romansos.
Lluís jYo ferlo ditxòs, quan si pogués l'aniquilaria!

Deog. Després que per vosté'm trovo'l marit de la cria-

tura mes encantadora, de la meva hermosa So-

letat...

Lluís Com! ^.Vostè'l marit?... iOh! jja no dupto! ija no

cap mes getatura que la seva!

Deog. Si senyor, si; jo soch el venturós mortal... ^Y
vostè no ho sabia?

Lluís jQué havia de saber! A saberho, ja faria molt

que vostè fora al cementiri.

Deog. (jPobre jove! íNo ho sap que siga mascota!)
Lluís iPeró à tot li arriva'l temps! Surti si te una mica

de dignitat avans de que li crusi'l rostre.

Deog. ;Crusarme'l rostre! íNo veu que la seva mà
no'm faria cap mal? Tot lo mes hem causaria V

afecte d'un roce, unas pessigollas, verbigracia;

com si'm besés la brisa matinal, el blando cé-

firo...

Lluís Deixis de céfiros y mantellinas. Li deixo l'elec-

ciò d'armas.
Dl OG. ;Ah no senyor! iDe cap manera! (Ja'm guardaré

prou de matarme la mascota.)
Lluís ^Es dir que prefereix sentar plassa de cobart?
Deog. May l'he sentada de \ alent, jno soch cap pinxo!
Luuis ^Ní vol escuUir las armas?
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Deog. Home... això si.

Lluís jAviat, donchs!
Deog. El floret. .

Lluís Molt be; ja se ahont trovarne.
Deog. Però te de ser à trenta passas.
Lluís jMes burlas encare! iSurt ò no?
Deog. Esperem à que'I sol vagi de baixa.
Lluís jAre mateix! jjo Pobligarè!

{Vestirà pel hras .

)

Deog. iMiri que vaig planxat!

Lluís jDepressa! (Vingui!

ESCENA XII

Dits y LA PADRLNA

Pad. jBon dia p bon hora!

Lluís (iLa meva dona! ;HorrorI {Va a amagarse.\
Deog. (íQuí es aquesta vella?)

Pad. iAhont son els de la casa?
Deo(4. Per dintre. (Aquesta m'ha salvat.)

Pad. ;Hola! <; A vostè ja'l conech!
Deog. (També m'haurà vist en el diari.)

Pad. Es dir; el conech pel retrato.

Deog. jOh! ja m'ho pensava.
Pad. Vostè es el marit de laSoletat.

Deog. Si senyora, en vida seva.

Pad. ;Gracias! Jo soch la seva padrina.

Deog. ^^Padrina? ^De qui?
Pad, D'ella, home, d'ella.

Deog. jCa! Si fa quarant'anps que es morta.
Pad. iQu'han de fer! Qu'=; surti y veurà. Dígali que hi"

ha la tia de Torredembarra.
Deog. jOh sí! jja es barra! (Fora que la mascota fins

fés surti'ls morts del ninxo. {S^en va.)

Pad. iQuin home mes estrany!... En fi esperemlo pre-

nent la fresca aqui al ombra. {Surt al fons )

ESCENA XIII

LA padrina y LLUÍS

Lluís (jQuina pensada he tingut! La dona no m pot co-
neixe; ja espresament perque'm dones carbassa,
en lioch del meu retrato, vaig enviarli'l del meu
getator... Sent aixís, li diré que ell es el seu ma-
rit, y jo, entretant, tindré temps per lo que pro-
jecto.) Senyora, una paraula.

Pad. Ja pot diria. (íQué voldrà?)
Lluís ^Parlo ab donya Soletat Pinós?
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Pad.
Lluís

Pad.

Lluís
Pad.
Lluís
Pad.

Lluís
Pad.

Lluís
Pad.
Lluís
Pad.

Lluís
Pad.

Lluís
Pad.

Lluís
Pad.

Lluís
Pad,
LiiUis

Sí senyor, per servirlo.

lY no ha conegut aquest home que ha sortit d'

aquí?
Prou que l'he conegut pel retrato que va en-
vianse.

Y està ben segura de no errarse?
jY are!

Aixís casi serà en và dírli que es el seu marit.
jEll! Em fa quedar parada! Com que feya trenta-
cinch anps que no'l veya...

(Em deuria haver vist ans de jo neixe.)

Però vosté'm fa recordar la seva fasomía... \0\\

sí! jEs ell! No tinch cap dupte.
Que ha de tenir, dona, qué ha de tenir.

jAixís aquest home fora un criminal
iCriminal y mitj!

Si, perquè desprès de ser casat ab mi, s'ha í:asat

ab ma nevoda ab un nom fals.

Això mereix presiri.

iV^aya si hi anirà! jOh! De mi no se'n burla...

Tinch bonàs recomendacions per ferlo perdre. El

meu pare era tinent de carrabiners.

(iUn sogre carrabiner era lo que'm faltava!)

Y soch capassa de tot, fins de matarlo y suicidar-

me desprès.
;Això es lo qu'hauría de fer! (iQuina solució!)

No som allà hont anem. iCalli! 'M sembla que
torna. Deixim sola ab ell.

No's deixi convense ab rahons.
No tinga por.

(Al menos l'escanyès ) {Se'n va.\

ESCENA XIV

LAPADRINA v DEOGRACIAS

DeO(

Pad.
Deog
Pad.
Deoo
Pad.
Deoc
Pad.
Deo^í
Pad.
Deo(í

Pau.

(M'ha dat un altre bofetada pel recado ) Aviat
surt la Soletat; els amos eran al jardí, y no m'han
sentit... (Quina manera de mirarme.)

{A^afantlo pel hras). jVina aquí!

iBo! jY are!

iVina, que't vegi be!

No, ja soch una bona vista per un cego.

Vuy veure com la vermelló't puja à la cara.

No, si no es vermelló; es una bofetada.

íÈs el mateix nas! iLa mateixa boca!

Si, no he pogut cambiarlo may.
Y no tremolas devant meu?
No, per això ja fa una mica de... por. (jYo crech

que es boja.)

íNo't diu qui soch jo la conciencia?
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Deoíí. No senpora, jo y la conciencia no'ns pgrlém.
Pad. iSoch la teva víctima!

Deoo. (Vaja! Ja úeya jo que...)

Pad. iSoch la teva dona!

Degíí. (La meva dona! Be, senyora, no fem bromas que
are estich ben servit y no vny romansos.

Pad. íA presiri aniràs! iEts un bígamo!
Deog. Fassi'l fíivor de no motejarme.
Pad. iCasat ab dugas donas!
Deoo. íJo à vostè no la conech! Voste'm pren per aïrí:

jo soch D Deogracias Deulofeu...
Pad. Y'l va deixar estar.

Deo(i. Es dir que persisteix en...

Pad. Si senyor; però no vuy que la Soletat es queixi

de mi; 't faré en dos trosos y un tros per cada
una.

Deoi; jOh! iJa sap si se'n acontentarà?
Pad. (Casarse ab un nom fals!

DeoLt. (Ya ho he dit, les arrematada!)
Pad. Vuy que deixis la pell à las mevas mans. {Lo per-

segueix.')
Deoo. \Ky Soletat! iSoletat! iQue't quedas viuda!

ESCENA DARRERA

Dits y SOLETAT; després LLUÍS, y al fi TEODORO y PAULINA

Sol. iPadrina! iQué es això?
Pad. jAy, vina, filla mev'a!iEl teu marit es un monstre!
Sol. Va vam dirho al véureli'l retrato.

Deoo. Vostè no vinga a esbullar matrimonis, que ja te-

nim prou feyna.

Pad. íNo sabs qui es aquet Cupido? Es Don Deogra-
cias Deulofeu.

Sol. jCóm! ^El méu tio?

Lluís (Escoltant,) (;Casada ab el seu tío!

Pad. Si no que per casarse ab tú, ho va fer ab un nom
fals.

Deoo. Jo no m'he posat cap nom qne no fos meu <:Ho

entenen?
Soi-. ^Donchs à què ve'l casarse ab mi ab el nom de

Lluis Carreras y Màs.
Lluís (Adelantantse) jCom s'entent! ^No n'ha tingut

prou en pendrem la promesa, sinó que fins s'hi

casa en nommèu.
Duot;. (jBo! Are si que no sè ahont soch.)
SoL. ,i.Peró vostè's diu Alfredo.
Lluís No, sen5>oreta,'m dich Lluís. <: Vol veurem la cè-

dula?
Sol. .Xixís menos mal; .nixis resultem marit v muller,
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Lluís íHí ha un inconvenient insuperable! ijo també
soch casat!

Sol. jCasat!
Lluís \S)\\ {A la padrina.) Vostè es la meva dona per

poders!
Pad. íYo? <:Que's loca?
Deog. (Fins en aixó'm salva'l méu mascot.) <íHo veu

dona, ho veu, qui es el seu marit.

Pad. El jove està enganyat.
Lluís No; jsè'l que'm dich! Fins em sembla tenir al de-

vant la carta de casament. Lluís Carreras Mas y
Soletat Pinós Blanch.

Sol. ;Qué diu! (Sorpresa.)
Pad. Aixís es casat ab la meva neboda.
Sol. jAb mi!

Lluís <i,Pero vostè no's diu Soletat Pinós?
Pad. Y ella també; sinó que de segon nom se diu

Blanch y jo Negre.
Deog. jAh, no! D'aixó'n protesto; ab això no m'hi

avinch,
Pad. iJa t'hi Faré avenir quan estem sols!

Lluís {A Soletat.) jAh senyoreta! Quina ditxosa casua-
litat! iQut podia pensarse que la que'l tío'm desti-

nava fos la escullida del meu cor?. ,. Y pensar que
per poch la perdo per sempre, ja que no conei-

xentla de nom, perquè no'm volgués li vaig en-

viar^ en lloch del meu, el retrato del seu tío.

Sol. (Com jo vaig enviarli per lo mateix el de la tia!

Deog. Y vet'aquí perquè hi estat jugant à puput.

Teod. (Siiríint ab Paulina) jHola! jLa tia Soletat!

Pad. Y'ls vostres cusins marit y muller.

Paul. iCóm! ^Y'I senyor?
Pad. El senyor es el vostre tío; el que'm va plantar.

Teod, Però, be, ^cóm s'esplica?...

Deog. Aquestas cosas sempre s'esplican malament.
Pau. Al menosjuri que desd'avuyserà fidel ala nostra

tia, y que'l perdoni.

Pad. Si m'ho jures...

Teod. jApa! Digui que farà bondat per sempre; que no
deixarà mes à la seva Soletat.

Deog. Sí; però /gué espantosa soledad!
Paul, Juri que no tornarà à escaparse.
Deog. Això ja es molt jurar; de primer vuy consultarho.

{Al públich)
Vostès ho tenen de dir

que ab lògica diserneixen,

em quedo si es que aplaudeixen;
si'm xiulan torno à fugir.

TELÓ
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